
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد

اعالم آمادگی کمیسیون بهداشت برای ارسال کمک های درمانی به لبنان
کمیسیون  لبنان  بیروِت  در  انفجار  پی  در 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی 
در پیامی برای ارسال کمک های پزشکی، 
به  انسان دوستانه  و  بهداشتی  درمانی،  تیم 

لبنان اعالم آمادگی کرد. 
به گزارش سپید، متن کامل پیام کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس به گزارش مبنی 

بر اعالم آمادگی برای ارسال کمک های درمانی به لبنان به شرح زیر است: 

»بسم اهلل الرحمن الرحیم 
خبر فاجعه  انفجار مهیب و گسترده بندر بیروت که منجر به از بین رفتن  بخش عظیمی از منطقه 
اداری  شهر بیروت و از  دست دادن تعدادی از شهروندان عزیز بیروت لبنان و زخمی شدن 
بیش از ۲۵۰۰ نفر از مردم لبنان شده است، دل ملت ایران، نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون 

بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی را به درد آورد.  
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی ایران، ضمن ابراز عمیق تسلیت و همدردی با 
مردم  شریف، حزب اهلل و مجلس و دولت لبنان آمادگی خود را برای ارسال کمک های پزشکی، 
تیم درمانی، بهداشتی و انسان دوستانه به لبنان اعالم می دارد. بی شک لبنان خط مقدم جبهه مقاومت 
اسالمی در دنیا و خاورمیانه است و به وعده خداوند که فرموده »ان االرض یرثها عبادی الصالحون 

« دوباره بیروت به دست بندگان صالح خدا زیبا، خرم و آباد خواهد شد.«ایسنا

مجلس

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی از معرفی بیش از دو هزار واحد متخلف 
به مراجع قضایی و پلمب بیش از ۱۳۰۰ واحد 
رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های  که  متخلف 

نمی کردند، خبر داد. 
به گزارش سپید، سیما سادات الری در گفت  
وگو با ایرنا درباره تشدید بازرسی ها برای رعایت 
با واحدهای  پروتکل های بهداشتی و برخورد 
صنفی متخلف که پروتکل های بهداشتی را رعایت 
نمی کنند، بیان کرد: »از اول تا ششم مرداد ماه، 
۱۹۲ هزار و ۹۵۶ بازرسی از مراکز تهیه، توزیع، 
عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و 
بهداشت  بازرسان  توسط  کارگاهی  واحدهای 

محیط انجام شده است.« 
وی ادامه داد: »تعداد دو هزار و ۷۱۴ واحد متخلف 
که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کردند 
به مراجع قضایی معرفی شده و هزار و ۳۹۳ 
واحد نیز پس از دریافت اخطار، پلمب شده اند.«
الری گفت: »همچنین ۱۰ هزار و ۹۵۳ مورد بازرسی 
با سایر دستگاه ها برای بررسی میزان  مشترک 
رعایت پروتکل های بهداشتی انجام شده است.«
معاون وزیر بهداشت درباره تشدید بازرسی ها و 
برخوردها با واحدهای متخلف در استان تهران نیز 
اظهار کرد: »در استان تهران، ۲۱۶ واحد متخلف 

در این بازه زمانی به مراجع قضایی معرفی شده و 
۱۱۶ واحد پس از دریافت اخطار، پلمب شده اند. 
همچنین هزار و ۳۱۶ مورد بازرسی مشترک با 

سایر دستگاه ها انجام شده است.«
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: »به طور مثال 
برخی شعبه های  پلمب شده شامل  واحدهای 
بانک ها، فروشگاه های زنجیره ای، جایگاه پمپ 
بنزین، فروشگاه تعاونی، تاالر پذیرایی، کارگزاری 
بورس، اغذیه فروشی، نانوایی، بستنی فروشی، 

بازار میوه و تربار، چای خانه و برخی دیگر از 
اماکن در کشور است.«

ویروس  که  حاضر  حال  »در  کرد:  بیان  وی 
یافته،  شیوع  کشور  استان های  همه  در  کرونا 
باید رعایت پروتکل های بهداشتی و توجه به 
اولویت  ماسک،  از  استفاده  و  گذاری  فاصله 
اصلی و قابل توجه همه اصناف و مردم باشد. 
بازرسی های همکاران بهداشت محیط افزایش 
یافته و در زمینه نظارت بر رعایت پروتکل ها 

از گزارش های مردمی نیز کمک گرفته می شود.«
محسن فرهادی، معاون مرکز سالمت و محیط 
درباره  این  از  پیش  نیز  بهداشت  وزارت  کار 
رعایت پروتکل های بهداشتی گفته بود: »رعایت 
پروتکل های بهداشتی اختیاری نیست و اجباری 
به شدت  ما مجبور  ناظرهای  نتیجه  در  است. 
اماکنی شدند  تعطیلی  نتیجه  بیشتر و در  عمل 
که پروتکل های بهداشت را رعایت نمی کنند. 
وزارت بهداشت تمایلی به تعطیل کردن حتی 
یک مورد از کسب و کارها ندارد. همواره گفتیم 
که اگر پروتکل های بهداشتی رعایت شود، کسب 
و کار رونق پیدا خواهد کرد. ارتباط سالمت با 
اقتصاد کامال به هم آمیخته است. هیچ صنفی 

بدون اخطار و تذکر تعطیل نمی شود.«
پروتکل های بهداشتی پس از اعالم ستاد ملی مقابله 
با کرونا برای بازگشایی ها و فاصله گذاری هوشمند 
از طرف وزارت بهداشت برای صنف های مختلف 
تدوین شده است. این پروتکل ها از طرف وزارت 
بهداشت به اصناف ابالغ شده و رعایت آن اجباری 
پروتکل های  اجرای  عدم  صورت  در  است. 
بهداشتی و فاصله گذاری های فیزیکی، ابتدا به 
صنوف یا اماکن متخلف اخطار داده می شود و 
تکرار،  یا  نکردن موضوع  برطرف  در صورت 

واحد مربوطه پلمب می شود.

معرفی واحدهای متخلف در زمینه پروتکل های بهداشتی 
به مراجـع قضـایی

شماره ۱۷۱۷ ۱۶9 مرداد ۱۳۹۹

سخنگوی جمعیت هالل احمر جزئیات کمک این جمعیت 
به  ارسال ۹ تن مواد غذایی  از  بیروت را تشریح کرد و  به 

این شهر خبر داد. 
به گزارش سپید، محمد نصیری در گفت وگو با ایسنا دراین 
باره گفت: »با ابراز همبستگی با مردم لبنان و شهر بیروت، 
درپی  ایران  اسالمی  جمهوری  کشور  احمر  هالل  جمعیت 
انفجار رخ داده در شهر بیروت نخستین مرحله از کمک های 

بشتر دوستانه خود را روانه این شهر خواهد کرد.«
سخنگوی جمعیت هالل احمر ادامه داد: »بر این اساس در 

نخستین مرحله ۲۰۰۰ بسته غذایی ۷۲ ساعته به وزن ۹ تن به 
بیروت ارسال خواهد شد.« 

وی با اشاره به ارسال کمک های پزشکی نیز گفت: »۲۲ نفر 
از کادر درمان شامل متخصصین قلب، اطفال، ارتوپد، اتاق 
عمل، اعصاب و... هم به این شهر اعزام خواهند شد. همچنین 
مقادیری دارو و ملزومات پزشکی نیز به لبنان ارسال می شود و 
یک بیمارستان RDH هم برپا خواهد شد.« نصیری افزود: »در 
هماهنگی با صلیب سرخ لبنان در صورت نیاز مراحل بعدی 

اعزام کمک های بشردوستانه به لبنان نیز انجام خواهد شد.«

سخنگوی جمعیت هالل احمر تشریح کرد

جزئیات مرحله اول کمک های هالل احمر ایران به لبنان


